DE MOERDIJKKRANT
Huis aan huis vcrspreid in de gcmeenten Zevenbergen, Klundert, Hooge en Lage Z waJuwe.

BRABANDERS WILLEN GEEN KERNCENTRALE

Informatie ovèr kernenergie onjuist
ZEVENBERGEN - De
onrust onder de bevolking
rondom het industrieterrein
Moerdijk over de bouw van
nieuwe kerncentrales groeit.
Dat is de afgelopen maand
duidelijk geworden. Maar
ondanks dit verzet van de
plaatselijke bevolking gaat het
Ministerie van Economische
Zaken door met zijn plannen.
De informatie die men
verspreidt is onvolledig en
onjuist.
De mensen in Zevenbergen, Moer
dijk, Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe en in de wijde omgeving zijn
ongerust ln alle plaatsen rond Moerdijk zijn comités gevormd tegen de
bouw van kerncentrales. Op de vele
bijeenkomsten die de laatste maanden
zijn gehouden, komen steeds meer
mensen. Het voorlopige hoogtepunt
was de avond in Zevenbergen op 3
september. De twaalfhonderd aanwezigen maakten duidelijk dat zij geen
zin hadden in de verkooppraatjes van
het Ministerie van Economische Zaken.
De .regering, het provinciebestuur
en de directie van de PN EM luisteren
ecbterruetnaardczegeluiden. Tnhoo~
tempo gaan ze door met hun kernenergie plannen. Als het aan hen ligt, beginnen ze morgen al met de bouw van
nieuwe kerncentrales. Of de bevolking nu voor of tegen is.

Halve waarbeid
De laatste maanden is er door voorstanders op vcrschillende manieren
i nfonnatie over kernenergie verspreid
Daarbij is echter maar de halve waarbeid verteld In gewoon Brabants, de
mensen worden belazerd De noodzaak van kernenergie, de ligging van
Moerdijk, de gevaren van zo' n centrale, het probleem van het radio-actief
afva~ allemaal punten waar meer ach-

ter zil Alleen beweren dat 'kernenergie moet dat er nauwelijks gevaren
zijn en dat Moerdijk zo'n geschikte
plek is voor een kerncentrale'. dal is te
simpel.
En daarbij komt nog dat de meerderheid van de bevolking geen nieuwe

kerncentrales wil. Toch gaan de voorstanders van kernenergie door. Zelfs
burgemeester Sizoo van Klundert,
toch ~een fanatiek actievoerder. zegt
dat hij spuugzal wordt van de lobby
om op Moerdijk kerncentrales te
bouwen.

Twaalfhonderd mensen uit de
buurt willen de inspraakavond
in Zevenbergen meemaken.

De blunders
rond Moerdijk
Het industrieterrein Moerdijk heeft weinig geluk gebracht.
Hoge werkloosbeid in West Brabant, druk vanuit Den Haag en
te optimistische inschattingen over de toekomst vormen de
achtergrond van de inrichting van het terrein. De fraaie plannen
om industrieën naar bet gebied te balen zijn echter mislukt.
Moerdijk is een financiële s trop geworden. Als laatste redmiddel
wil men een aantal bedrijven aantrekken, die men nergens
anders in Nederland wil hebben: kerncentrales, opslag van
kernafval, opslag vervuilde grond, mestbank. De blunder rond
Moerdijk lijkt zich te herhalen.

Twee aanwez igen die !zet duidelük niet eens zün met de
.':.ernenergieplannen.

Vijftig jaar geleden was het heel
normaal dat je in het centrum van
Rotterdam Brabants hoorde. Veel
werklui uit Noordwest-Brabant trokken naar de grote stad. Anderen bleven heen en weer rijden. Ook na de
oorlog bleef de pendel tussen Brabant
en Rotterdam bestaan.
Het idee van een aantal gemeenten en
d e provincie om door het aantrekken
van industrieën in deze streek we rkg~
legenheid te scheppen, was begrijpelijk. De eerste economische blunder
was- onderdruk van bet rijk- de veel te
lage prijs die Shell voorde grond moest
betalen. Daarnaast is er een veel te
optimistische inschatting gemaakt
over de mogelijkbeid om grond te verkopen. Het resultaat is een veel te
groot industrieterrein. Tientallen hectaren vruchtbare Brabantse grond is
nu met drie meter zand overdekt

In plaats van de voorspelde 20.000
arbeidsplaatsen werken er nu slechts
2000 mensen. Het grootste deel van
bet terrein staat leeg. Dat kost handenvol geld. Het lndustric- en Havenschap Moerdijk (lHM) wordt betaald
door de gemcenten Zevenbergen,
Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe,
Breda en de provincie. Iedere maand
loopt de schuldenlast met twee miljoen omhoog. Op dit moment is er een
schuld van ruim250 miljoen. Om daar
een eind aan te maken zijn twee zaken
geprobeerd. Allereerst is er met het
rijk onderhandeld. Per slot van rekening heeft het rijk in de zestiger jaren
de plannen voor het industrieterrein
gestimuleerd D e overheid wil wel geld
geven voor een sanering, maar niet
genoeg. En alleen als daar iets tegen(vervolg op pagina 2)

Inspraak
en protest
De regering nodigt U uit
deel te nemen aan de
inspraakprocedure voor vestigingsplaatsen van kerncentrales. Achter deze vriendelijke zin zit een verhaal
over de gevaren van kernenergie, over Moerdijk en
over de vele alternatieven om
energie op te wekken Na
grote druk van het Brabantse bestuur staat het industrieterrein Moerdijk boven aan
de lij st van mogelijke vestigingsplaatsen voor kerncentrales.
Misschien was u aanwezig op de inspraakavond op
3 september in Z evenbergen.
Of anders h.eeft u in de krant
k unnoen lezen dat op die
avond fel geprotesteerd is
tegen de gang van zaken
rond Moerdijk. Met deze
k rant wiJ het Brabants Platform tegen Kernenergie de
bevolking rond Moerdijk
informeren. In dat platform
zitten naast plaatselijke
comités, het FNV, de
Brabantse Milieufederatie, de
Kleine Aarde, het energiebureau de Knijpkat,
Werkgroep Energiediscussie
en afdelingen van politieke
partijen.
Naast een artikel over de
gevaren van kernenergie in
het algemeen besteden we
veel aandacht aan de sit uatie
rond bet industrieterrein
Moerdijk. Ook de regering
zegt dat dit gebied uit een
oogpunt van vejJjgheid niet
erg geschikt is. Daarnaast
schrijven we over de zogenaamde noodzaak van kerne nergie. Dat blijkt een
fabeltje te zijn. In deze krant
vindt u ook bet laatste
nieuws over de, vele alternatieve energievormen. Die
zijn wél veilig en goedkoop.
Verder geven we nuttige
ins praak- en aetietips. Een
voorbeeld-ins praakreactie is
bijgevoegd Die kunt u zo
versturen; centraal punt inspraak, Postbus 97611, 2509
GA Den Haag. Wel graag de
reactie aanvullen met
persoonlijke opmerkingen.
Denkt u er aan dat uw
reactie voor I november
binnen moet zijn!
Maar ook na die datum
z ijn er nog volop kansen u w
stem te Laten horen. De
Tweede Kamer moet nog
definitief beslissen over de
bouw van nieuwe centrales.
Op z'n vroegst in januari
1986. En de vergunningen
voor kerncentrales moeten
daarna nog aangevraagd
worden. Z e staan er nog lang
niet!
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Inspraak en actietips

over staal Jn ruil voordiecenten moet
op het terrein het radio-actief afval
worden geborgen, zo eiste staatssecretaris van Amelsfoon.. Onder grote
politieke druk is deze cis vervallen.
De plannen voor de bouw van ecn
oftwee kerncentrales op Moerdijk zijn
een tweede mogelijkheid om aan geld
te komen. En hoewel de gemeenten·

Benut de PKB
inspraakprocedure optimaal.
u heeft. tot uiterlijk 1 november de tijd om te reageren op de
regeringsplannen. Stuur uw reactie of een verwek om informatie
naar het centraal punt inspraak, postbus 97611. 2509 GA Den
Haag. Voor uw inspraakreactie kunt u gebruik maken van onze
voorbeeldbrief die met deze Moerdijkkrant verspreid is. Voor vragen
of nabestelling kunt u terecht bij het Brabants Platform tegen
Kernenergie, postbus 591, 5000 AN Tilburg, telefoon 013-356225.
Er komen eind november hoorzittingen, ook bij u in de buurt De
procedure is nog onduidelijk.. Wel kunt u bij uw schriftelijke
inspraakreactie ook een verzoek indienen voor een uitnodiging.
Nadere informatie over eventuele hoorzitting(en): Provinciaal
Opbouworgaan Noord-Brabant, Stationsstraat IS, 5038 EB
Tilburg. Vraag naar Ton Hom of Hans de Kuiper.

zeker niet hebben gevraagd om kern-

centrales, staan ze wel met de rug
tegen de muur. De schuldenlast van
Moerdijk drukt zo zwaar op hun gemeentelijke begrotingdat ze geen nor-

male afweging tussen de voor· en n.
delen van kernenergie kunnen maken.
Voor hen is het een kwestie van slikken of stikken.
Naastde plannen voorde bouw van
twee kerncentrales en de opslag van
kemafvel wil men nog meer (milieu-)

Andere inspraakrondes

onvriendelijk bedrijven naar Moerdijk
halen.. Zo dreigt het industrieterrein

Ook na de PKB procedure zijn er twee nieuwe inspraakrondes.
Volg de aankondigingen in uw krant
• Het Streekplan West Brabant wordt gewijzigd om vestiging van
kerncentrales op het Moerdijkterrein mogelijk te maken. De
inspraak is in januari 1986.
• Als de PNEM een kerncentrale wil bouwen, moet zij eerst een
vergunning krijgen. Wanneer dat is en wanneer u kunt inspreken,
hangt af van de PNEM Zodra die een vergunning aanvraagt, gaat
de procedure in werking.

het vuilnisvat van Brabant. ên van
Nederland te worden.
Net zoals deze generatie met een

leeg en kostbaar industrieterrein zit
opgescheept, krijgt ons nageslacht het
kemenergieprobleem. Zouden de be- .
stuurders nu nooit van hun fouten 11>ren?

Houd de politiek in de gaten

De kemcemrale te Borssele, Zeeland.

Waarom geen
kerncentrales
op Moerdijk
AI in 1980 komt de Rijks Planologische Dienst tot de
conclusie dat, als er dan per sé kerncentrales gebouwd moeten
worden, bij voorkeur niet op Moerdijk. En toch staat nu
Moerdijk bovenaan de lijst van vestigingsplaatsen. De regering
is hierover beel eerlijk: 'Moerdijk staat zo hoog vanwege de
grote financiële problemen van bet industrieterrein'.
Moerdijk is geen veilige plek om
een kerncentrale te vestigen. Ten eer·
ste vanwege het grote inwoneraantal
in Dordrecht, Breda en de tussenliggende gemeenten. De regering geert
dat ook toe. De oplossing die men
heeft gekozen is het aanpassen van de
criteria van 1980. Anders was Moerdijk meteen afgevallen. Op de tweede
plaats is er geen koelwater aanwezig.
De Dordtse Kil is daarvoor niet gl>schikt. En het is maar de vraag of clit
water wel bruikbaar is als er koelll>
rens worden gebouwd Het Haringvliet is zeer besmettelijk. Dat maakt

Colofon
De Moerdijkkrant is een
uitgave van het Brabants
Platform tegen Kernenergie.
Contactadres Brabantse
Milieufederatie, Spoorlaan
434b, postbus S91, SOOO AN
Tilburg, tel OI3·3S622S.
Tekst Wim Haalboom, Wim
Kersten, Paul van Poppe~
Andrt van Gemert.
Illustraties: Felix Jansink,
Michiel Wijnbergh, Tiktak
tekeningen, fotO'archief de
Stem.
Vormgeving: Felix Jansink.
Druk: Em. de Jong. Burle
Nassau.
Tilburg, september 1985

kernenergie trouwens een stuk duurder. Tenderde. de twee kerncentrales
die de PNEM wil bouwen, komen
vlak bij het SheU-chemie bedrij( Daar
zijn grote hoeveelheden explosieve
stoffen opgeslagen; onder andere b~
taan en propaan. Als ereen noodalann
is. kan het chemiebedrijf niet zomaar
worden stilgelegd Het Shell personeel kan bij een ongeluk meteen ke~
centrale geen kant op. Tot slot, als er
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een ongeluk gebeurt, dan betekent dat
niet alleen een direct gevaar voor de
omwonenden en een besmetting van
de landbouwgrond Bij zuidwestenwind raken bovenclien de drinkwater·
bekkens in de Biesbosch voUeclig vergiftigd voor zeer lange tijd Dat betekent dat de drinkwatervoorziening van
miljoenen mensen in de Randstad in
gevaarkoml
Het bestuur van de provincie ZuidHolland beseft dit ook getuige een
ANP·bericht van 18 september 1985.
'Een ruime meerderheid van Gedep~
teerde Staten van Zuid-Holland is tegen een kerncentrale bij Moerdijk of
opde Maasvlakte. Een belangrijke rol
bij het afwijzen van de lokaties speelt
de nonn die de regering in haar beleidsvoornemen hanteert voor maximaal toelaatbare bevolkingsomvang
in de omgeving van een kerncentrale.
G S van Zuid-Holland vindendeMoer·
dijk verder ongeschikt in verband met
de effecten van een eventuele radioactieve besmetting van de omgeving'.
Brabantse bestuurders wuiven clie
bezwaren weg. Zij lijken meer geinteresseerd te zijn in de oplossing van
rlDanci~le problemen.

De Tweede Kamer moet nog definitief beslissen over de bouw
van nieuwe centrales. Dat gebeurt vermoedelijk januarVfebruari
1986. Alle inspraakreacties worden gebundeld. Tegen die tijd
vinden er ook acties plaats. Informatie bij het Brabants Platform
tegen Kernenergie. Dring bij politieke partijen aan op een
energiebeleid dat steunt op een meerderheid van de bevolking. Dus
geen kerncentrales, maar energiebesparing en toepassing van
duurzame energiebronnen. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in mei van de Tweede Kamer. Kent u het
standpunt van uw partij inzake kernenergie en kent uw partij uw
s~dpunr.

I

Meewerken aan publiel:<e acties
In veel plaatsen in West Brabant zijn comités tegen kernenergie
actier. Adressen en telefoonnummers zijn bekend bij het Brabants
Platform tegen Kernenergie. Als u ideeën hebt voor acties of als u
hand en spandiensten wilt verrichten, belt u dan gerust 013-

356225.

Protesteer
Dring bij gemeente en provinciaal bestuur aan om een daadwerkelijk begin te maken met energiebesparing en ontwikkelen van
duurzame energiebronnen. Vergeet daarbij niet de functie van
distributiebedrijven en het aandeel van de gemeente/provincie in de

PNEM.
Dring aan bij de PNEM op betere besteçling van onze miljarden.
Benut uw eigen girokaart om uw energierekening in tweeën of in
drieên te betalen. Dat stuurt de administratie in de war. Schrijf
onder mededelingen 'Uit protest tegen kerncentrales Moerdijk".
Dring bij het Industrie- en Havenschap Moerdijk aan op inzet van
het leegstaand industrieterrein voor ontwikkeling van windturbines,
wannte!krachtkoppelin& kolenvergassing. Eis intrekking van
toezeggingen aan de PNEM

•
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ANDERE ENERGIE MOET KANS KRIJGEN

Windmolens op Moerdijk
energiebeleid zonder kernenergie.
Men kwam tot opmerkelijke resultaten. Het plan dat uitgaat van een
veel grotere inzet van warmte/krachtkoppeling en windenergie is goedkoper, het bespaart veel energie in de
toekomsten hetbiedtoogeveerlSO.OOO
mensjaren werkgelegenheid in Nederland zelf: De kernenergieplannen van
de regering komen op ongeveer 160.000
mensjaren werk, waar we bovendien
in Nederland weinig profijt van zullen
hebben omdat we de kerncentrales
niet zelf kuMen bouwen.

"Over licn jaar branden er geen lampen meer, werkt de koelkast niet meer en kunnen we geen tv. kijken". Dat voorspellen
de voorstanders van kernenergie wanneer zij hun zin niet
krijgen. Natuurlijk is dat niet W8!U'. In tal van wetenschappelijke rapporten is aangetoond dat het ook anders,
goedkoper en veiliger kan. Alleen moeten we ons spaargeld dan
niet in de bouw van kerncentrales steken. Al het geld dat dayin
geïnvesteerd wordt, kan niet meer worden besteed aan andere
energievormen.
De laatste tien jaar hebben de regering en de electriciteitsmaatschappij-

en hun voorspellingen over onze toe>
"omstige energiebehoefte steedsmooten aanpassen. Hun verwachting dat
de vraag naar energie stonnachtigzou
blijven groeien, is niet uitgekomen.
Nieuwe energiezuinige technieken en
energiebesparende maatregelen zijn
daarvan de oorzaak. Op die weg kunnen we ook door blijven gaan. Maar
deze regering denkt aJleen maar aan
groei en grotere centrales.
Naast het sprookje van het dreigende energietekort wordt ook vaak gl>
zegd dat kernenergie goed is vooronze
werkgelegenheid. Maar dat verhaal is
misleidend Alternatieve energiebronnen leveren veel meer werk op. En
kerncentrales worden gebouwd door
buitenlandse bedrijven. Het enige dat
er aan Nederlands werk overblijft, is
onderhoud En juist dat werk Îs niet
veilig.

Dat hetook anders kan bewijst Denemarken. Dit land wijst kernenergie
af en heeft zich a1jaren geleden gespecialiseerd in windmolens. Niet alleen
in hun eigen land, maar ook in bet
buitenland draaien talloze molens.
Alleen al aan de westkust van Amerika staan honderden Deense windmI>
lens. Dat bewijst dat ook alternatieve
energie lÛeuwe kansen schept voor
werkgelegenheid en export

Brabant
Ook voor Noord Brabant zijn bell)-keningen uitgevoerd hoeveel electriciteit kan worden opgewekt met behulp
van warmte/krachtkoppelingen windturbines. Daaruit bleek dat op deze
manier alleen al in onze provincie 1,5
miljoen Kilowatt geproduceerd kan
worden. Dat is meer dan het vennogen van een kerncentrale, zoals de
PNEM die wil bouwen! Bovendien
kan nog heel veel gas gewonnen worden uit drijfmest en uit vuilnisbelten.
Het Moerdijkterrein zou goed benut kunnen worden om een windm0lenpark aan te leggen en fabrieken te
bouwen voor windmolens, wannte/
krachtinstallaties, energiebesparings-installaties en eventueel kolenvergassing.
Het is grote onzin dat de PNEM en
. het industrieterrein Moerdijknietzonder kerncentrales zouden kunnen. Integendeel, die 1 miljard kunnen veel
nuttiger besteed worden aan een veel
minder riskante en duurzame energieproductie.
Windmolens op Moerdijk? Een prima
idee.

Goedkoper
Voor en tijdens de Brede Maatschappelijke Discussie zijn alternatil>
ven ontwikkeld voor de Nederlandse
energievoorziening. De Bezinningsgroep Energiebeleid 4 een groep ener·
giedeskundigen uit milieu organisaties, universiteiten. ondernemers- en
vakbondskringen 4 heeft een plan uit·
gewerkt voor een milieuvriendelijk

Windenergie is een serieuze aangelegenheid.

Kernenergie en zure regen
Vaak wordt beweerd dat ke~
energie een oplossing is v.ooc.zure regen. Dit is onzin. Om te
beginnen duurt betminimaal tien
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Wat zijn de gevolgen van een kerncentrale voor Moerdijk?

Meerderheid is
tegen kerncentrales
Eike opiniepeiling laat zien
dat er in Nederland geen
meerderheid is voor nieuwe
kemcetnrales. Ook de uitslag
van de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) is
duidelijk. Na die BMD zijn er
geen nieuwe cijfers of ont·
hullingen over kernenergie
gekomen. Toch wordt nu de
bouw van nieuwe kerncentrales er doorheen gedrukt
Dere regering wil in de negentiger
jaren twee of meer kerncentrales
bouwen, elk 2 à 3 keer zo groot als de
centrale in Borssele. Niet voor het
eerst komen ze met dergelijke plannen. Twaalf jaar geleden schrijft minister Lubbers al een nota waarin
meer kernenergie wordt aangekondigt.
Vanaf het begin is er verzet tegen
deze plannen. Kerken, vakbonden,
politieke partijen, milie\K)rganisaties
en niet te vergeten burgers protesteren. Dit verzet is zo massaal dat de
nota de ijskast ingaal In 1980 besluit
de regering een Brede Maatschappe-

Iijke Discussie over het energiebeleid
te houden. Voorzitter wordt mr. de
Brauw. Na jarenlang studeren, hoor4
avonden en toekomstmodellen uitrekenen komt de commissie tot de volgende conclusie: 'Noch in de BMDdiscussiefase, noch in de parallelml>
ting, noch in ander onderzoek bij rl>
presentatieve steekproeven is een brode ondersteuning te vinden voor de
uitbreiding van kernenergie'. Nauwelijks is de inkt van het BMD-rapport
droog of minister van Aardenne kondigt zijn kernenergieplannen aan.
Voorzitter de Brauw is woedend: 'Op
deze manier is het geld van de Brede
Maatschappelijke Discussie weggegooid', zegt hij op 30 mei 1984.
Zowel de regering als ook de regl>
ringspartijen CDA en VVDgeven niet
aan waarom kernenergie opeens wel
kan. Hun argumenten (werkgelegenheid, ZW"C regen, de prijs, en oplossing
van het radio-actief afval) blijken niet
te kloppen. Daarover zijn talloze rapportengeschreven. Kortom, erissinds
de Brede Maatschappelijke Discussie
niets veranderd. De meerderheid van
de Nederlandse bevolking is en blijft
dan ook tegen nieuwe kerncentrales.

j aaromeen kerncentrale te bou......
en. Tegen de tijd dat de ee.o;.le
kerncentrale in bedrijf wordt g~
nomen, zijn de meeste bossen
reddeloos verloren. Daarnaast
bJijktdat het grootste deel van de
zure regen niet wordt veroorzaakt
door elecuîciteitseentrales. Driekwart van de zure regen komtvan
andere industrietakken, het ver4
keer en de landbouw. Nieuwe
kerncentrales kunnen daarom
nooit meer dan een fractie van
het probleem aanpakken. Ook al
omdat vol.gens de huidige plannen kernenergie slechts een klein
deel van onze elecbiciteit zal I~
veren. Het argument dat ke~
energie nodig isom de zure regen
te bestrijden is dus een fabeltje.
Wel moet natuurlijk bij de hl>
staande centrales de uitstoot van
verzurende stoffen worden verminderd..

Fonds
Deze krant is uitgekomen, mede dankzij
financiële steun van het
Fonds Milieuvriendelijk
Energiebeleid. Dit fonds
Is opgericht vanuit de
Nederlandse mllleub&
weging om geld bijeen
te brengen voor een
ander energiebeleid.
Naast steun aan proJecten voor energiebesparing en voor de
toepaaslng van milieu·
vriendelijke energiebronnen, worden ook 8ctiv~
teiten tegen kernenergie
gesteund. Daarvoor is
geld nodig. U kunt een
bijdrage storten op giro
101100 tn.v. Fonds
Milieuvriendelijk Ener"
giebeleid, Amsterdam.
Komen hier binnenkort nog enkele bordjes bÜ?
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Kernafval blijft
levensgevaarlijk
Na tientallen jaren onderzoek, praktijk en ongelukken kan
niemand zijn schouders meer ophalen over de risico's van kernenergie. De bevolking, de werknemers in de centrale en ons
nageslacht lopen grote gevaren wanneer de kernenergieplannen
doorgaan. Vooral het radio-actief afval blijft levensgevaarlijk.
Dat weet ook de regering. Daarom wordt het afval niet meer in
zee gedumpt Daar is immers geen controle meer mogelijk.

_

De regering schuift het probleem
door naar een volgende generatie. 'Ze
zullen over een tijdje wel een oplossing voor dat afval vinden'. zo red&neert men. Maarofdat ooit lukt, en zo
ja hoeveel dat gaat kosten, daarover is
nog niets bekend
Het probleem wordt nog groter als
in de toekomst de kemcent~ales afgedankt en weer gesloopt moeten worden. De eerste 30 jaar na sluiting kan
geen mens een kerncentrale binnendringen. Men denkt er serieus over ze
te laten staan omdat het veel tegevaarlijk is, en het veel te duur zal zijn het
besmette beton op te ruimen met robo,,"

. Afval van mijnen is besmet

t '

,

,,

Toepassing van kernenergie op gr0te schaal betekent een miljardeninvestering voor een techniek met absurde
risico's. Zo kunnen bij een grootongeluk volgens de regering rondom elke
kerncentrale maximaal 1000 à 3000
doden vallcTL Een gebied van I 600
vierkante meter wordt dan voor lange
tijd radio-acûefbcsmet Zou zo'n ramp
zich În Moerdijk voordoen. dan is van
Roosendaal tot Ridderkerk en van
Zuid-Beierland tot Breda het land onbewoonbaar. De kans is klein, maar
als zo'n ongeluk zich voordoet voltrekt zich een onbeschrijnijke ramp in
Nederland
Maar ook als er geen ongeluk g&beurt, is de situatie onveilig. Als na
een defect onderdelen gerepareerd
moeten worden, loopt het bedienings-.personeel stralingsgevaar. Hoewel de
regering volhoudt dat er geen risico's

Kernenergie is niet alleen gevaarlijk voor ons en voor toekomstige g&neraties. Ook in de landen waar de
brandstof voor kerncentrales, uranium, wordt gedolven loopt de bevolking grote risico's. Omdat slechts eenduizendste van het uraniumerts bruikbaar is, zijn er gigantische afvalbergen
bij de mijnen ontstaan. AI dit afval is
, radio-actief. Via het grondwater of
f door de wind wordt de hele streek b&\
smet In gebieden met uraniummijnen
is de rad.io-actieve st,raling dan ook
tien keer zo hoog als bij ons. Met alle
gevolgen. Zo is bij de Navajo Indianen het kankerpercentage schrikbarend gestegen. Met name kinderen lopen een groot risico leukemie te krijgen. Die kans wordt nog vergroot omdat ook het voedsel radio-actief besmet is.
zijn, vinden een aantal wetenschapTriest is dat de plaatselijke bevolpers dat de gevolgen van die stralings-.kingbij die uraniummijnen het al moeidoses onderschat worden. Ook een
lijk genoeg heeft Want het gaat hier
om Indianen in Amerika, Canada en
relatief kleine doses kan de gezondheid van zowel de omwonenden als de
Brazilie, de zwarte bevolking van Namibie (~uid-~!rika) en de Aborigiwerknemers in de eer.traje in gevaar
nals in Australië.
brengen.

Eeuwig
Een ander onopgelost probleem is
het radio-actief afval. Het hoogwaar*
dige radio-aetief afval blijft minimaal
100.000jaar levensgevaarlijk. Minister Winsemius heeft opdracht gege.ven aan de Commissie Geertsema om
een plaats te vinden voor de opslag
van dat afval voor 50 tot 100 jaar.
Gedurende die tijd zal zo'n plaats
streng bewaakt worden. Wat er daar·
na met hel afval moet gebeuren, weet
nog niemand.

BÜ Shell chemie liggen grote hoeveelheden explosieve stoffen opgeslagen.

Kamperen en swingen tegen kernenergie
In het weekend van 5, 6 en 7
oktober wordt het druk op en
rondom het industrieterrein
Moerdijk. Aan de Roode Vaart
zullen tegenstanders van
kernenergie een tentenkamp
opslaan. Het hele weekend is
daar en in de gemeenten
eromheen informatie, actie,
muziek en theater te ver*
wachten.

Vanuit Zevenbergen, Klundert,
Hooge en Lage Zwaluwe. Oosterhout,
Dordrecht en .Breda fietsen zaterdag.
morgen 5 oktober tegenstanders van
kernenergie naar het industrielerrein.
Zij sluiten aan bij een groep die vanaf
station Lage Zwaluwe naar het terrein
vertrekken. Die demonstratieve wandeling begint om 12.00 uur. Om twee
uur in de middag zullen ze daar een
tentenkamp opbouwen. 's Avonds geven muziek- en theatergezelschappen
in een grote reestterlt voorstellingen.
Op diezelfde avond is er ook in Lage
Zwaluwe een muziekavond Swingen
tegen kernenergie.
Op zondag en maandag zullen van-

uil het tentenkamp prikacties worden
gevoerd. Zo staat het versieren van de
Moerdijkbrug, een pick~nick bij van
Aardenne in Dordrecht en een bezoek
aan het lndustri&- en Havenschap
Moerdijk op het programma. Op het
tentenkamp worden deze acties voor
bereid
In de dorpen Lage Zwaluwe en
Moerdijk zijn op zondag 6 oktober
manisfestaties voor jong en oud Poppenkast, tentoonstelling, informatiestands, muziek en theater.
Meer inrormatie over dit weekend
is te vinden in de plaatselijke pers, bij
het tentenkamp ofbÜ Wim Haalboom:
013-356225.

Verder lezen
• Eindrapport van de Brede Maatschappelijke Discussie.
Aanwezig in iedere bibliotheek.

• 'Electriciteit, een bezinning op 2000', 'Bezinning&
groep Energiebeleid, te verkrijgen door f 9,50 te storten op
giro 2537078 t.n.v. Stichting Natuur en Milieu te Utrecht,
o. v. v. titel.
• 'Kernenergie uitgeteld, het sprookje van de goedkope
atoomstroom', Stort f 8,50 op giro 1995200 t.n.v. uitgeverij
Milieudefensie, Amsterdam, o.v.v. titel.
• 'Argumenten genoeg', 25 I~zingen van het Kongres
Kernenergie Ontmanteld met informatie over risico's, kpsten
en alternatieven. f 25,· op giro 3567199 storten t.n.v. L:ek,
Leusden, o.v.v. titel.
• 'Een schone toekomst, draaiboek voor een milieuvriendelijke toekomst'. Gratis verkrijgbaar bij de Werkgroep
Energiediscussie, Oamrak 28-30, 1012 LJ Amsterdam, of bij
de Brabantse Milieufederatie, postbus 591, 5000 AN Tilburg.
• 'Allicht', tweemaandelijks tijdschrift van de
zuidnederlandse energiebeweging. Abonnement f 10,*. Giro
4208201, t.n.v. Stichting Allicht, Tilburg.
Het Moerdükte"ein staat grotendeels leeg.
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